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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EFETIVOS PARA A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA/GO   

EDITAL Nº 001/2015 

 

CADERNO DE PROVAS 
 
                              PROFESSOR PI 
 
 

 

 

 

 
ESTE CADERNO CONTÉM 

10 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

10 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01   REDAÇÃO 

 

Domingo, 17 de julho de 2015. 

Duração 4(quatro) horas 

 

 

      Nome do(a) candidato(a)____________________________________________ 

        Número de inscrição: ______________________________________________ 

                                                     

                                                      Assinatura 

 

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO 
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 

2. Assine seu cartão-resposta. 

3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 

caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 

será aceita depois de iniciada a prova. 

4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 

5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 

esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 

corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 

6. Sua prova tem 35 questões, com 5 alternativas. 

                  6.1 A questão correta deverá ser marcada da seguinte forma:      A             B           C           D           E             
 

7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 

8. A prova será realizada com duração máxima de 3h (três horas), incluído o tempo para a realização da 

Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 

9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1h30min (uma hora e trinta 

minutos) após o seu início. 

10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 2h30min (duas horas e trinta minutos) após o 

início das provas. 

11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e 

assinado. 

12. Os 3 (três) candidatos, que ficarem por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos 

após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 

assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 

13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 

manter o celular desligar e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 

prédio. 

14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 

 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 
 

O mito da felicidade 
 
A resposta de qualquer pai ou mãe, questionado 
sobre o que deseja para os filhos, está sempre na 
ponta da língua: “Só quero que sejam felizes”. A 
frase não deixa dúvidas de que, numa sociedade 
moderna, livre de muitas das restrições morais e 
culturais do passado, a felicidade é vista como a 
maior realização de um indivíduo. Até governos 
nacionais se viram na obrigação de fazer algo a 
respeito. Neste ano, a China e o Reino Unido 
anunciaram a intenção de medir o grau de 
felicidade de seus habitantes. Os governantes, 
espera-se, querem o melhor para seu país, assim 
como os pais querem o melhor para seus filhos. 
Mas a ambição de sempre colocar um sorriso no 
rosto pode ter um efeito contrário. A pressão por 
ser feliz, condição nada fácil de ser definida, pode 
acabar reduzindo as chances de as pessoas 
viverem bem.  
“Quero que meus filhos sejam felizes, mas também 
que encontrem um propósito e conquistem seus 
objetivos”, diz o americano Martin Seligman, 
considerado o mestre da psicologia positiva. 
Depois de estudar a busca da felicidade por mais 
de 20 anos, ele afirma ser tolice elegê-la como a 
única ambição na vida. Ex-presidente da 
Associação Americana de Psicologia, professor da 
Universidade da Pensilvânia, pai de sete filhos e 
avô pela quarta vez, Seligman reviu suas teorias e 
concluiu que é preciso relativizar a importância das 
emoções positivas. “Perseguir apenas a felicidade 
é enganoso”, diz Seligman a ÉPOCA. Segundo 
ele, a felicidade pode tornar a vida um pouco mais 
agradável. E só. Em seu lugar, o ser humano 
deveria buscar um objetivo mais simples e fácil de 
ser contemplado: o bem-estar. 
Fonte: Revista Época, edição 679, de 23/05/2011, 
pg. 89. 

QUESTÃO 1 

 

A partir da leitura do texto acima, julgue os 
itens a seguir: 
 
I – A pressão por ser feliz reduz as chances de 
as pessoas viverem bem. 
 
 

 
 
II – O bem-estar, segundo Martin Seligman, é 
um objetivo mais simples de ser contemplado 
do que a própria felicidade. 
 
III – A China e o Reino Unido anunciaram a 
intenção de garantir a felicidade de seus 
habitantes, por quererem o melhor para seu 
país. 
 
IV – Segundo os estudos de Seligman, ter a 
felicidade como o único objetivo a ser 
alcançado é enganoso, é preciso sopesar a 
importância das emoções positivas. 
 
Desta forma, podemos afirmar que: 
 
A) Todas as opções estão corretas. 

B) Apenas as opções I e III estão corretas. 

C) Apenas as opções II e IV estão corretas. 

D) Apenas as opções III e IV estão corretas. 

E) Todas as opções estão incorretas. 

QUESTÃO 2 

 
Segundo o texto, e de acordo com os estudos 
do mestre da psicologia positiva, podemos 
afirmar que: 
 
A) Perseguir a felicidade é enganoso. 

B) A felicidade só pode tornar a vida um pouco 

mais agradável. 

C) Além da felicidade, é preciso também buscar o 

bem-estar, por esta ser mais simples e fácil de ser 

contemplada. 

D) Seligman vem afirmando, há mais de vinte 

anos, que é preciso relativizar a importância das 

emoções positivas. 

E) Seligman baseou seus estudos a partir de 

dados coletados na China e no Reino Unido, que 

mediram o grau de felicidade de seus habitantes.  

 

QUESTÃO 3 
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Qual das alternativas abaixo pode ser 
considerada correta, segundo a leitura do texto 
acima? 
 
A) Na sociedade moderna, as restrições morais e 

culturais do passado fazem com que a felicidade 

seja vista como a maior realização de um 

indivíduo. 

B) Ser feliz é uma condição simples e fácil de ser 

definida, desde que se busque o bem-estar. 

C) Os governantes querem o melhor para seu país, 

assim como os pais, espera-se, querem o melhor 

para seus filhos. 

D) O Ex-Presidente da Associação Americana de 

Psicologia, pai de sete filhos, e o professor da 

Universidade da Pensilvânia, avô pela quarta vez, 

levaram Seligman a rever suas teorias e concluir 

que é preciso relativizar a importância das 

emoções positivas. 

E) Qualquer pai ou mãe, questionado sobre o que 

deseja para os filhos, sempre responde querer a 

felicidade destes. 

 

QUESTÃO 4 

 
Na frase “Seligman reviu suas teorias”, o termo 
sublinhado possui o mesmo sentido do verbo 
destacado na seguinte frase: 
 
A) As partes deverão reexaminar o contrato antes 

de assiná-lo. 

B) Ela voltará ao seu local de origem tão logo 

esteja curada. 

C) As perguntas revinham sempre de mais 

profundo, ora uma, ora as duas. 

D) Seu olhar revelava a mais pura indignação. 

E) Por várias vezes, Fernando regressou ao local 
da despedida. 

QUESTÃO 5 

 
 

 
Qual das alternativas abaixo completa as 
lacunas corretamente, de acordo com o 
emprego do sinal indicativo de crase? 
“____ tarde, indo ___ sala do professor, 
consegui 
___ informações ___ que te referistes”. 
 
A) À – a – às – a 

B) A – à – as – a 

C) A – à – as – à 

D) À – à – as - a 

E) A – a – as – à 

 

. QUESTÃO 6 

 
Tendo em vista as mudanças trazidas pela 
Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa, 
julgue os itens a seguir: 
 
I – Fim do uso do sinal indicativo de trema, 
ressalvados apenas seu uso em casos de 
palavras estrangeiras e suas derivadas, como 
Müller e mülleriano. 
 
II – A incorporação das letras k, y e w ao 
alfabeto. 
 
III – O fim do uso de acentuação gráfica nos 
ditongos abertos “éi” e “ói” das palavras 
paroxítonas. 
 
IV - Não se usa mais acento diferencial em 
parônimas. Assim, a palavra “pode” representa 
a flexão do verbo “poder” tanto na 3ª pessoa 
do singular do pretérito perfeito do indicativo 
quanto na 3ª pessoa do singular do presente do 
indicativo. 
 
Desta forma, podemos afirmar que: 
 
A) Todas as opções estão corretas. 

B) Apenas as opções I e III estão corretas. 

C) Apenas a opção IV está incorreta. 

D) Apenas a opção III está incorreta. 

E) Apenas as opções I e II estão corretas 

QUESTÃO 7 
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Assinale a frase onde não há erro de 
concordância nominal: 
 
A) Cebola é ótima para gripe. 

B) Vossa Excelência virá acompanhado de sua 

senhora. 

C) É proibido a entrada de estranhos na festa. 

D) É necessária o anexo dos documentos. 

E) Ele ficou meia pertubada 

QUESTÃO 8 

 
Assinale a alternativa que contém uma frase 
em que a palavra destacada está no sentido 
denotativo: 
 
A) A pressão arterial lhe trouxe vários problemas 

no coração. 

B) Iracema foi a virgem dos lábios de mel. 

C) A doçura de suas palavras me cativou. 

D) A vida só lhe trazia pedras. 

E) Teus olhos são duas pérolas. 

QUESTÃO 9 

 
Assinale a alternativa que não contém uma 
frase na voz passiva: 
 
A) Alugam-se motos. 

B) A árvore será plantada por todos nós. 

C) O livro foi escrito pelo meu pai. 

D) A enferma é visitada constantemente pelo 

namorado. 

E) Os criminosos recebem o merecido castigo. 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a única alternativa em que o emprego 

da vírgula está CORRETO. 

 

A) Não fale, nada apenas escute. 

B) Um dos meus amigos, João, é a pessoa mais 

extrovertida que eu conheço. 

C) Os garotos costumam gostar, de soltar pipa. 

 

D) O escritor Fernando pessoa, é sem dúvida um 

dos maiores poetas, de todos os tempos. 

E) Quindim baba-de-moça e ambrosia, são tipos 

de sobremesa à base de ovos. 

 
. 

 

 

 

 

 
 
 
.  
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 

Determinado reservatório de água tem 
capacidade para 1000 litros. No entanto, 
atualmente, tal reservatório armazena somente 
um quarto de sua capacidade total, o que 
corresponde a:  

 

A) 300 litros de água.  

B) 250 litros de água.  

C) 400 litros de água.  

D) 500 litros de água.  

E) 150 litros de água 

 

QUESTÃO 12 

Aos 829 livros arrecadados em uma campanha, 
foram adicionados os 185 livros doados por 
uma livraria.  

Assim, ao todo, foram arrecadados:  

A) 1100 livros.  

B) 1224 livros.  

C) 1156 livros.  

D) 1014 livros.  

E) 1054 livros 

 

QUESTÃO 13 

Se certo triângulo equilátero tem 12,37 cm de 
lado, qual o seu perímetro? 
 

A) 37,04 cm 

B) 0,3711 cm 

C) 38,11 cm 

D) 37,11 cm 

E) 38,2 cm 

QUESTÃO 14 

Ao pagar suas compras, uma cliente entregou 
R$ 100,00 ao vendedor de uma loja de sapatos. 
O vendedor, então, devolveu-lhe como troco  
 
 
 
 

 
duas notas de R$ 20,00, uma nota de R$ 5,00 e 
uma moeda de R$ 1,00. Sendo assim, podemos  
afirmar que as comprar de tal cliente 
totalizaram:  
 
A) R$ 45,00.  

b) R$ 26,00.  

C) R$ 75,00.  

D) R$ 54,00.  

E) R$ 36,00. 

QUESTÃO 15 

Segue a expressão numérica:  
(14,9 – 6,75 + 0,71 – 0,209) – (5 – 3,28 + 0,68)  
O resultado da expressão é:  
 

A) 5,251  

B) 6,441  

C) 5,641  

D) 6,251  

(E) 5,441  
 

QUESTÃO 16 

Lê-se na placa de um museu: 
 
“Imenso dinossauro, o brontossauro viveu há 
milhões de anos. Com a cauda esticada, 
chegava a 21m de comprimento, 9 m de altura 
e pesava 35 toneladas.”  
Tal texto apresenta medidas de: 
 
A) Massa, volume e área. 

B) Massa, tempo e volume. 

C) Tempo, comprimento e massa. 

D) Comprimento, massa e volume. 

E) Volume, área e tempo. 

QUESTÃO 17 

“Polígonos são figuras geométricas planas 
com contorno retilíneo, cujos nomes 
dependem do número de lados”. 
Segundo essa definição, são polígonos: 
 

A) Trapézio, pentágono e cilindro. 

B) Triângulo, retângulo e círculo. 

C) Losango, paralelogramo, decágono. 

D) Cubo, hexágono e quadrado. 

E) Pirâmide, cone e paralelepípedo. 
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QUESTÃO 18 

Um elevador subiu 7 andares, desceu 10, 
depois desceu mais 13, subiu 9 andares, 
desceu outros 4 e parou no 5º andar. De que 
andar o elevador partiu? 
 
A) 14º andar. 

B) 15º andar. 

C) 13º andar. 

D) 12º andar. 

E) 16º andar. 

 

QUESTÃO 19 

Um grupo de 12 funcionários elaborou um 
orçamento de R$ 393,60 para um churrasco. 
Eles conseguiram de um diretor uma 
colaboração de R$ 195,60 e o restante da 
despesa foi dividido igualmente entre os 
componentes do grupo. Com que quantia cada 
funcionário contribuiu?  

 

A) R$ 32,80 

B) R$ 21,80 

C) R$ 30,60 

D) R$ 16,50 

E) R$ 28,80 

 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa em que apresenta o 
único número natural que não é sucessor de 
nenhum outro número:  
 
A) 0  

B) 1  

C) 10000000000000000  

D) 100  

E) 2  

 

 

 

. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 

 
Maurilândia localizada no sudoeste goiano, faz 
fronteira com quais municípios  
 
A) Rio verde, Santa Helena, Turvelândia, 

Castelândia e Bom Jesus.  

B) Rio Verde, Acreúna, Turvelândia, Castelândia e 

Santa Helena.  

C) Rio Verde, Santo Antônio da Barra, Acreúna 

Castelândia e Santa Helena.  

D) Rio Verde, Acreúna, Castelândia, Turvelândia e 

Santa Helena.  

E) Rio Verde, Santa Helena, Castelândia, 

Acreúna e Santo Antônio da Barra 

 

QUESTÃO  22 

A área territorial do município de Maurilândia é 
de: 

A) 374,487 km2 

B) 389,697 km2 

C) 326,497 km2 

D) 377,467 km2 

E) 328,457 km2 

 

 

QUESTÃO 23 

O desmatamento é um dos principais 
problemas ambientais da atualidade. Podemos 
citar como algumas de suas causas:  

I. Extração ilegal de madeira.  

 

II. Criação ou ampliação de áreas para agricultura 
ou pecuária.  

III. Utilização da queimada de vegetação como 
técnica agrícola.  

 

 

 

IV. As enchentes.  

Marque a opção que indica as afirmativas 
CORRETAS.  

A) I – IV.  

B) II – IV.  

C) III – IV.  

D) I – II – III.  

E) I – II – III – IV.  
 

QUESTÃO 24 

A Abolição da escravidão em 1888, não alterou 
as condições de trabalho e de moradia dos 
escravos que viviam em Goiás. Aliás, a 
população de Goiás era constituída por.  

 

A) índios e negros  

B) índios e pardos  

C) apenas negros  

D) apenas brancos  

E) maioria negra e uma minoria branca 

 

QUESTÃO 25 

Barack Obama entrou para história como o 
primeiro negro a ser eleito Presidente dos 
Estados Unidos, a qual partido ele pertence?  

A) Partido Republicano  

B) Partido Liberal  

C) Partido Democrata  

D) Partido Comunista  

E) Partido Progressista 
 
 

QUESTÃO 26 

A copa do mundo do ano de 2014 aconteceu no 
Brasil, onde os jogos ocorreram em diversas 
cidades do País. As Olimpíadas de 2016 
também ocorrerão no Brasil. E esses eventos 
ocorrem a cada quatro anos. Sobre as sedes 
anteriores é correto afirmar que:  

A) A Copa de 2010 foi realizada na África do Sul e 
a Olimpíada de 2012 em Pequim.  

B) A Copa de 2010 foi realizada na África do Sul e 
a Olimpíada de 2012 em Londres.  
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C) A Copa de 2010 foi realizada na Alemanha e a 
Olimpíada de 2012 na África do Sul.  

D) A Copa do Mundo de 2010 foi realizada em 
Londres e a Olimpíada de 2012 em Pequim.  

E) A Copa do Mundo de 2010 foi realizada na Itália 
e a Olimpíada de 2012 em Londres. 
 
 

QUESTÃO 27 

Entre os anos de 1990 e 2010, o estado de 
Goiás recebeu um número significativo de 
indústrias do setor sucroalcooleiro, gerando 
um aumento na produção de etanol. O 
crescimento desse tipo de indústria no estado 
deveu-se principalmente  
 

A) ao aumento crescente da demanda 

internacional por álcool combustível e à alta oferta 

de recursos industriais.  

B) à existência de grandes áreas rurais inativas 

nas quais as lavouras de cana-de-açúcar puderam 

expandir-se.  

C) às políticas de incentivos governamentais e à 

existência de grandes áreas agricultáveis 

propícias à mecanização.  

D) ao estoque de terrenos férteis que foram 

adquiridos a preço simbólico para o plantio pelas 

usinas de álcool. 

E) à crescente demanda de consumo de álcool 

internamente 

QUESTÃO 28 

Nas recentes manifestações de rua, ocorridas 
por todo o país, destacaram-se os Black blocs, 
grupos de mascarados extremamente ativos 
nos confrontos com a polícia.  
Assinale a alternativa que indica objetivos 
desses grupos.  

A) A paz e harmonia universais.  

B) O fim do casamento monogâmico.  

C) O combate aos casamentos entre as pessoas 

do mesmo sexo.  

 

 

D) A destruição das propriedades do governo e 

das empresas privadas.  

E) A livre venda e consumo de drogas leves, como 

a maconha 

QUESTÃO 29 

Para enfrentar a atual crise energética, 
pronunciada a partir do ano de 2013, o governo 
brasileiro adotou uma série de medidas, o que 
acabou por encarecer o preço da geração e 
distribuição da energia. A principal medida 
adotada para evitar um “apagão” imediato foi  
 

A) o acionamento das usinas termoelétricas 
movidas por combustíveis fósseis, que aumentam 
a poluição atmosférica.  

 

B) a ampliação da capacidade de geração das 
usinas nucleares, o que amplia o risco de 
acidentes nucleares e atômicos.  

 

C) o financiamento em larga escala das usinas 
produtoras de biodiesel e etanol para a ampliação 
da matriz energética.  

 
D) a construção de novas usinas hidrelétricas 
como a de Girau e Belo Monte nos estados de 
Rondônia e Pará, no Norte do país.  
 
E) construção de novas usinas por meio de 
parcerias público privado (PPP) 

 

QUESTÃO 30 

Desde 2012, caças e helicópteros do governo 
atacam prédios e bairros residenciais, 
pretendendo combater insurgentes, mas 
causando milhares de feridos e mortos.  
Assinale o país onde tais fatos ocorrem.  

A) Síria  

B) Líbia  

C) Israel  

D) Iraque 

E) Rússia 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 

Pesquisas sinalizam que a didática está forte-
mente ligada a questões que envolvem o 
desenvolvimento de funções cognitivas, 
visando a:  

A) aprendizagem linear.  

B) aprendizagem mecânica.  

C) aprendizagem autônoma.  

D) memorização dos conceitos.  

E) homogeneização do saber 

 

QUESTÃO 32 

Analise o texto abaixo:  
 

De acordo com o texto apresentado, se faz 
necessário que, no processo de ensino e 
aprendizagem, sejam exploradas: a 
aprendizagem de metodologias capazes de 
priorizar a construção de estratégias de 
verificação e comprovação de hipóteses na 
construção do conhecimento, a construção de 
argumentação capaz de controlar os 
resultados desse processo, o desenvolvimento 
do espírito crítico capaz de favorecer a 
criatividade e a compreensão dos limites e 
alcances lógicos das explicações propostas.  

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna do texto.  

A) na Constituição Federal  

B) na Lei Orgânica de cada município  

C) no Estatuto da Criança e do Adolescente  

D) nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s)  

E) na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

 

QUESTÃO 33 

Para Piaget, o conhecimento é construído:  

 

 

A) naturalmente, a partir de estruturas existentes.  

B) espontaneamente, a partir de estruturas 
existentes.  

C) de maneira homogênea, a partir de estruturas 
existentes.  

D) de maneira inerente ao sujeito, a partir de 
estruturas existentes.  

E) por meio da interação do sujeito com seu meio, 
a partir de estruturas existentes 
 

QUESTÃO 34 

Analise o texto abaixo:  
 

Consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
que o professor precisa planejar uma dinâmica 
de ensino que favoreça não só o 
descobrimento das potencialidades do 
trabalho individual, mas também, e, sobretudo, 
do trabalho coletivo. Isso implica o estímulo à 
autonomia do sujeito, desenvolvendo o 
sentimento de segurança em relação às suas 
próprias capacidades, interagindo de modo e 
num trabalho de equipe.  

Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto.  

A) seguro ; disciplinado  

B) passivo ; organizado  

C) orgânico ; integrado  

D) disciplinado ; passivo  

E) organizado ; silencioso  

 

 

QUESTÃO 35 

Com relação ao processo de avaliação, no con-
texto escolar, consta no artigo 24 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional que a 
verificação do rendimento escolar observará 
os seguintes critérios:  
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1.avaliação contínua e cumulativa do desempe-
nho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais.  

2.impossibilidade de aceleração de estudos 
para alunos com atraso escolar.  

3.possibilidade de avanço nos cursos e nas 
séries mediante verificação do aprendizado.  

4.aproveitamento de estudos concluídos com 
êxito.  

5. é facultativo oferecer estudos de 
recuperação para os casos de baixo 
rendimento escolar.  
  
 .  
Assinale a alternativa que indica todas as 
afirmativas corretas.  

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.  

B) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.  

C) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.  

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.  

E) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.  

QUESTÃO 36 

Analise o texto abaixo, extraído do artigo 1o da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.  
 

A abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna do texto.  

A) escola  

B) educação  

C) avaliação escolar  

D) formação de conceitos  

E) aprendizagem informal  

 

 

 

QUESTÃO 37 

De acordo com pesquisas que versam a 
respeito do Currículo no âmbito educacional, é 
correto afirmar:  

A) Ao longo da história da educação o currículo 
sempre teve uma única forma de ser concebido e 
tal concepção direciona o trabalho pedagógico e 
limita a ação docente.  

B) O currículo é um artefato social dispensável no 
contexto educacional devido a sua variação de 
concepções didático-pedagógicas.  

C) A palavra currículo sempre esteve associada a 
uma única concepção educacional e tal concepção 
não influencia a prática docente e os 
encaminhamentos pedagógicos.  

D) É preciso ter uma única concepção de currículo 
que seja capaz de contribuir na formação de 
sujeitos passivos que obedeçam à hierarquia 
institucional.  

E) À palavra currículo associam-se distintas con-
cepções, que derivam dos diversos modos de 
como a educação é concebida historicamente, 
bem como das influências teóricas que a afetam e 
se fazem hegemônicas em um dado momento. 

 

QUESTÃO 38 

Com relação à organização da Educação 
Nacional, consta no artigo 80 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação que:  

A) Somente os Municípios organizarão seus sis-
temas de ensino.  

B) O Distrito Federal e os Municípios organizarão, 
em regime de colaboração, os respectivos 
sistemas de ensino.  

C) Os Municípios e as Organizações Não gover-
namentais (ONG’s) organizarão, em regime de 
colaboração, seus sistemas de ensino.  

D) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime de colabo-
ração, os respectivos sistemas de ensino.  

E) A União, os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios e as Organizações Não 
Governamentais (ONG’s) organizarão, em regime 
de colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino.  
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QUESTÃO 39 

Estudos mostram que a palavra currículo tem 
sido também utilizada para indicar efeitos 
alcançados na escola, que não estão 
mencionados nos planos e nas propostas, não 
sendo sempre, por isso, claramente 
percebidos pela comunidade escolar.  
Esse currículo, que envolve dominantemente, 
atitudes e valores transmitidos 
subliminarmente, pelas relações sociais e 
pelas rotinas do cotidiano escolar, é o:  

A) Currículo oculto  

B) Currículo atitudinal  

C) Currículo comportamental  

D) Currículo disciplinador  

E) Currículo integrador 

 

QUESTÃO 40 

Como são conhecidas, na área da Psicologia e 
da Educação, as diferentes concepções que 
visam explicar como ocorre o processo de 
aprendizagem dos indivíduos?  

A) Didática  

B) Plano de ensino  

C) Avaliação mediadora  

D) Métodos educacionais  

E) Teorias de aprendizagem  

 

QUESTÃO 41 

No artigo 40 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente consta que é dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária.  
A garantia de prioridade compreende:  

1.primazia de receber proteção e socorro 
somente em algumas circunstâncias.  

2. precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública.  

 

3. preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas.  

 
4. destinação opcional de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude.  
 
Assinale a alternativa que indica todas as 
afirmativas corretas.  

A) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.  

B) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.  

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.  

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.  

E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4 

 

 

QUESTÃO 42 

Analise o texto abaixo:  
 

Tomando como base as pesquisas que tratam 
do planejamento no espaço escolar pode-se 
dizer que a é entendida como a interação entre 
duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a 
simples comunicação de ideias até a integra-
ção recíproca dos conceitos fundamentais e da 
teoria do conhecimento, da metodologia e dos 
dados da pesquisa.  

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente o texto acima:  

A) prática seriada  

B) disciplinaridade  

C) interdisciplinaridade  

D) atividade segmentada  

E) atividade homogênea 

 

QUESTÃO 43 

Um aspecto central da teoria de Vigotski é o 
conceito de Zona de Desenvolvimento 
Proximal (ZDP), que afirma que a 
aprendizagem:  

A) Ocorre mediante a realização de atividades 
mecânicas e lineares.  

B) Acontece no intervalo entre o desenvolvimento 
real e o desenvolvimento potencial.  
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C) É um processo natural que ocorre a partir das 
estruturas genéticas de cada sujeito.  

D) Só acontece depois de ocorrer um desequilíbrio 
nas estruturas mentais do sujeito.  

E) Acontece no intervalo entre o desenvolvimento 
proximal e o desenvolvimento potencial.  
 
 

QUESTÃO 44 

Para Piaget, o desenvolvimento humano 
obedece a certos estágios hierárquicos, que 
decorrem do nascimento até se consolidarem 
por volta dos 16 anos. A ordem destes estágios 
seria invariável, embora os intervalos de tempo 
de cada um deles não sejam fixos, podendo 
variar em função do indivíduo, do ambiente e 
da cultura.  
Assinale a alternativa que indica os estágios de 
desenvolvimento humano apresentados por 
Piaget:  

A) Evolutivo, sensorial e formal.  

B) Sensorial, operatório e operatório formal.  

C) Pré-silábico, silábico, pré-operatório e opera-

tório concreto.  

D) Sensório-motor, pré-operatório, operatório-

concreto e operatório-formal.  

E) Garatujas, sensório-motor, silábico e operatório 

concreto.  

 

QUESTÃO 45 

Analise o texto abaixo:  
Pesquisadores apontam que se torna um 
documento vivo e eficiente na medida em que 
serve de parâmetro para discutir referências, 
experiências e ações de curto, médio e longo 
prazo nos espaços educacionais.  

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna do texto.  

A) o estatuto do servidor  

B) o planejamento diário  

C) o Projeto Político Pedagógico  

D) o boletim avaliativo do estudante  

E) o estatuto da criança e do adolescente 

 

QUESTÃO 46 

Analise as assertivas seguintes, todas 
referentes à LDB. 
I. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de informar pai e mãe, 
conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 
caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e 
rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola. 
 
II. A formação continuada e a capacitação dos 
profissionais de magistério poderão utilizar 
recursos e tecnologias de educação a distância. 
 
III. Um trabalhador em educação, portador de 
diploma de curso técnico na área de informática, 
nos termos da LDB, não é considerado profissional 
da educação básica.  
 
IV. Dentre outras, constitui despesa de 
manutenção e desenvolvimento do ensino aquela 
realizada com obras de infra-estrutura, realizada 
para beneficiar diretamente a rede escolar. 

 
Assinale: 

A) se corretas I, II e IV, apenas 

B) se corretas I, II e III, apenas 

C) se corretas II e IV, apenas 

D) se corretas II, III e IV, apenas. 

E) se corretas I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 47 

Em se tratando da História de Educação 
Brasileira, as assertivas seguintes versam 
sobre a organização do ensino legada pelo 
“Estado Novo”. Analise-as. 
 
I. A Constituição de 1937 fez o Estado abrir mão 
da responsabilidade para com a educação pública, 
uma vez que ela afirmava o Estado como quem 
desempenharia um papel subsidiário, e não 
central, em relação ao ensino. 
 
II. As omissões da Carta de 1937 revelam o 
espírito do “Estado Novo”, não legislando sobre 
dotação orçamentária para a educação. 
 
 
III. Enquanto a Carta de 1934 exigiu concurso 
público para 
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o magistério oficial, a Constituição de 1937 
desconsiderou tal questão. 
 
IV. O parque industrial e a crescente urbanização 
reclamavam por mão-de-obra técnica, o que levou 
o governo a cumprir ao menos o espírito da 
Constituição de 1937, que desejava colocar o 
ensino profissionalizante como campo próprio de 
educação dos setores menos favorecidos. 
 
Estão corretas: 
 
A) Todas. 

B) Nenhuma. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas I, II e IV. 

 

 

QUESTÃO 48 

A avaliação do processo de ensino 
aprendizagem na concepção construtivista: 
 

A) Deve ser realizada com base em um parâmetro 

de excelência definido no Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

B) Deve ser somativa e promover a comparação 

entre os alunos de uma mesma turma. 

C) Deve expressar em dados quantitativos as 

conquistas dos alunos em relação aos conteúdos 

ministrados. 

D) Deve ser formativa e evidenciar as conquistas 

de cada aluno e o que ainda é necessário realizar 

para que o mesmo atinja os objetivos definidos 

para aprendizagem. 

E) Serve para estabelecer a hierarquia entre os 

alunos em relação ao grau de aprendizagem. 

QUESTÃO 49 

É a capacidade mínima de ler e escrever uma 
determinada língua, assim como também é 
uma direção para o pensamento ou um modo  
 

 
de pensar o uso da leitura e da escrita no dia-a-
dia. Ela difere do simples ato de ler e escrever 
porque pressupõe um entendimento do uso 
apropriado dessas capacidades dentro de uma 
sociedade que está fundada no texto impresso. 
 
O texto acima faz referência à: 
 
A) Lectoescrita 

B) Leitura ativa 

C) Leiturabilidade 

D) Linguagem com afixação. 

E) Linguística estrutural. 

QUESTÃO 50 

“É uma abordagem ao estudo de escolas e 
sociedade, cuja principal função é revelar os 
valores tácitos que se encontram subjacentes 
ao empreendimento”.  
 
O texto se refere à: 
 
A) Teoria da amalgamação 

B) Teoria da mediação. 

C) Teoria crítica. 

D) Teoria de ligação 

E) Teoria da regência 
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REDAÇÃO 

 

ORIENTÇÃO GERAL 

Seguem-se duas propostas/temas para, dentre eles, escolher um para redação. 

Preste atenção no assunto que é solicitado. A valorização do seu texto dependerá de sua relação direta com 
o tema, com a montagem do texto, com a coerência, com a coesão e, principalmente dos argumentos que 
você utilizar para convencer o seu leitor de que o seu ponto de vista é o melhor. Observe atentamente as 
orientações que acompanham cada alternativa.  

Leia atentamente os tópicos abaixo a fim de verificar qual deles se enquadra melhor aos conhecimentos, pois 
sua redação não deverá fugir e nem transgredir o tema proposto, feito isso, escolha o tópico que deverá ser 
desenvolvido, de forma clara e objetiva  

 

 
Tema A:  

 

Família Tradicional x Século XXI 

A família brasileira do início do século XXI não é mais a mesma. Transformações sociais, culturais e 

tecnológicas mexeram com a estrutura familiar e processaram mudanças de comportamento em grupo de 

pessoas que divide o mesmo teto. Há de se considerar que a forma tradicional, de pais e filhos morando na 

mesma casa, ainda que seja maioria, não mais integra um modelo único. Com base neste fragmento redija 

um texto dissertativo que contemple e/ou amplie este núcleo de informações. 

 

Tema B: 

 

O Padrão de Beleza: supervalorização da aparência 

“A beleza está nos olhos de quem vê”. Este ditado popular nos remete a uma reflexão sobre os benefícios e 

malefícios da beleza. As mudanças dos padrões corporais e a maneira de como tratá-lo reafirmam que há um 

“foco” quanto à aparência ao longo do tempo. Isto é resultado das transformações dos conceitos de beleza. 

Compreendemos que a concepção de beleza está geralmente associada a um conceito clássico absoluto e 

atemporal, sendo importante considerar que ele não é o único, nem o suficiente para abarcar todo universo 

estético na contemporaneidade (PORPINO, 2003). Assim, produza uma dissertação a partir da proposta 

acima. 
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